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Kommunstyrelsens serviceutskott 

Sammanträdesprotokoll   
 
Sammanträdesdatum  
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________________________________________________________________________ 
 
Plats och tid 
 Egnellska huset, Egnell kl. 18:00 – 18:40  

Beslutande 
S  Lars-Göran Johansson, ordförande  
MP Erik Eriksson, 1:e vice ordf. 
FP Svante Parsjö Tegnér, 2:e vice ordförande 
S Lena Johnsson 
C Joakim Storck 
FP Åsa Nilser 
FAP Maria Gehlin 

 

Utses att justera  Joakim Storck    

Justeringsdag:  2015-07-02  Exl § 70, § 72 – 75 som justerats 2015-07-01  

Justerade paragrafer:   68-75 

Underskrifter 
Sekreterare  ………………………………………………………………. 

Heléne Allanson 
 
Ordförande  ………………………………………………………………. 

Lars-Göran Johansson 
 
Justerande   .………………………………………………………………. 

 Joakim Storck  
 

Bevis 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens serviceutskott 
Sammanträdesdatum 2015-07-01 
Datum när anslaget sätts upp 2015-07-02 
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet  
Underskrift 
 …………………………………………………………… 

Heléne Allanson 
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Kommunstyrelsens serviceutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-07-01 
 

Ej tjänstgörande ersättare  S   Monica Enarsson 
  C   Anna Hägglund 
  

Insynsplats   KD Katarina Gustavsson 
   SD Mikael Pettersson 

 

Övriga deltagare  Förvaltningschef Lars Ringsby 
   Teknisk chef Olle Wiking § 68 - 74 
   It-chef Henrik Walve 
   Controller Hans Johansson § 68 - 74 
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 Sammanträdesprotokoll 4 (11) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-07-01 
 
§ 68 Redovisning av antagen entreprenör installation av Hiss - 
              Vårdboende i Hälsinggården 

 KS0185/14  
Beslut 
 

Utskottet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Vid Kommunstyrelsens serviceutskott 2015-06-09 beslutades om antagande av företag för 
köp av hiss för Vård och omsorgsboendet, Hälsinggården. 
Serviceförvaltningen redovisade att vinnande företag är SCT Hiss AB från Borlänge med 
anbudssumman 397 000 SEK.  
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-17. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ekonomikontoret 

Omvårdnadsförvaltningen 

Serviceförvaltningen 

 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 5 (11) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-07-01 
 
§ 69 Redovisning av antagen totalentreprenör sprinkler -  
              Vårdboende i Hälsinggården 

 KS0185/14  
Beslut 
 

Utskottet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Vid Kommunstyrelsens serviceutskott 2015-06-09 beslutades om antagande av företag för 
köp av sprinklerinstallation, Vård och omsorgsboende, Hälsinggården. 
Serviceförvaltningen redovisade att vinnande företag är Sprincom AB från Gävle med 
anbudssumman 1 050 000 SEK. 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-17. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
Omvårdnadsförvaltningen 
Serviceförvaltningen 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-07-01 
 
§ 70 Beslut om antagande av utförandeentreprenad 
              elinstallationer, Vårdboende i Hälsinggården 

 KS0185/14  
Beslut 
 

1. Företag utvärderat som nummer ett antas som utförandeentreprenör för installation 
och driftsättning av elinstallationerna enligt redovisning vid dagens utskottsmöte. 

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att teckna erforderliga kontrakt för genomförande 
av uppdraget, att fatta beslut och teckna avtal i ärendet. 

3. Omedelbar justering av paragrafen 
 
Sammanfattning 
Uppförande av vård- och omsorgsboende i Hälsinggården skall byggas i enlighet med ny 
policy för entreprenader och träbyggnadsstrategi i Falu kommun. Byggnaden ingår i EU-
projektet Innobuild som är ett samprojekt med den norska kommunen Lyngdal. Tidigare i 
projektet har upphandlats arkitekt, tekniska konsulter, mark och grund, larm, pater noster-
verk, hiss och sprinkler. Resterande entreprenaddelar är kvarvarande installationer för 
färdigt hus samt yttre miljö vilka kommer att upphandlas under senvåren 2015. Kommunen 
vill öppna upp möjlighet för mindre och mellanstora företag att kunna delta i upphandling-
arna och därigenom får kommunen bredare konkurrens. 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-17. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
Omvårdnadsförvaltningen 
Serviceförvaltningen 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-07-01 
 
§ 71 Beslut om antagande av utförandeentreprenad 
              byggarbeten av stom- och rumskompletteringar -  
              Vårdboende i Hälsinggården 

 KS0185/14  
Beslut 
 

1. Ny anbudsförfrågan ska skickas ut snarast. 
2. Kompletterande underlag ska skickas ut med Mängdförteckning över 

materialbehov för att underlätta för företagen.  
3. Beslut om antagande av entreprenör ska tas i augusti.  

 
Sammanfattning 
Uppförande av vård- och omsorgsboende i Hälsinggården skall byggas i enlighet med ny 
policy för entreprenader och träbyggnadsstrategi i Falu kommun. Byggnaden ingår i EU-
projektet Innobuild som är ett samprojekt med den norska kommunen Lyngdal. Tidigare i 
projektet har upphandlats arkitekt, tekniska konsulter, mark och grund, larm, pater noster-
verk, hiss och sprinkler. Resterande entreprenaddelar är kvarvarande installationer för 
färdigt hus samt yttre miljö vilka kommer att upphandlas under senvåren 2015. Kommunen 
vill öppna upp möjlighet för mindre och mellanstora företag att kunna delta i upphandling-
arna och därigenom får kommunen bredare konkurrens. Eftersom inget anbud har inkom-
mit för denna upphandling måste ny anbudsförfrågan skickas ut. 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-17. 
Muntlig genomgång och redovisning på sammanträdet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lars-Göran Johansson (S): Enligt serviceförvaltningens förslag: 
Serviceförvaltningen föreslår att annonsera underlagen på nytt, men att tillföra en 
Mängdförteckning över materialbehov för att underlätta för företagen att lämna anbud. 
Beslut ska fattas i augusti 2015. Ny anbudsförfrågan ska skickas ut snarast.  
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
Omvårdnadsförvaltningen 
Serviceförvaltningen 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 8 (11) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-07-01 
 
§ 72 Beslut om antagande av totalentreprenör SRÖ - Styr, 
              reglering, Övervakning - Vårdboende i Hälsinggården 

 KS0185/14  
Beslut 
 

1. Företag utvärderat som nummer ett antas som totalentreprenör för 
projektering, leverans, installation och driftsättning av en komplett 
nybyggnad av SRÖ-installationer, Styr, Reglering, Övervakning enligt 
redovisning vid dagens utskottsmöte. 

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att teckna erforderliga kontrakt för 
genomförande av uppdraget, att fatta beslut och teckna avtal i ärendet. 

3. Omedelbar justering av paragrafen. 
 
Sammanfattning 
Uppförande av vård- och omsorgsboende i Hälsinggården skall byggas i enlighet med ny 
policy för entreprenader och träbyggnadsstrategi i Falu kommun. Byggnaden ingår i EU-
projektet Innobuild som är ett samprojekt med den norska kommunen Lyngdal. Tidigare i 
projektet har upphandlats arkitekt, tekniska konsulter, mark och grund, larm, pater noster-
verk, hiss och sprinkler. 
Resterande entreprenaddelar är kvarvarande installationer för färdigt hus samt yttre miljö 
vilka kommer att upphandlas under senvåren 2015. Kommunen vill öppna upp möjlighet 
för mindre och mellanstora företag att kunna delta i upphandlingarna och därigenom får 
kommunen bredare konkurrens. 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-17. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till  
Ekonomikontoret 
Omvårdnadsförvaltningen 
Serviceförvaltningen 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-07-01 
 
§ 73 Beslut om antagande av utförandeentreprenad 
              luftbehandling - Vårdboende i Hälsinggården 

 KS0185/14  
Beslut 
 

1. Företag utvärderat som nummer ett antas som utförandeentreprenör för 
installation och driftsättning för luftbehandling enligt redovisning vid 
dagens utskottsmöte. 

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att teckna erforderliga kontrakt för 
genomförande av uppdraget, att fatta beslut och teckna avtal i ärendet. 

3. Omedelbar justering av paragrafen. 
 
Sammanfattning 
Uppförande av vård- och omsorgsboende i Hälsinggården skall byggas i enlighet med ny 
policy för entreprenader och träbyggnadsstrategi i Falu kommun. Byggnaden ingår i EU-
projektet Innobuild som är ett samprojekt med den norska kommunen Lyngdal. Tidigare i 
projektet har upphandlats arkitekt, tekniska konsulter, mark och grund, larm, pater noster-
verk, hiss och sprinkler. Resterande entreprenaddelar är kvarvarande installationer för 
färdigt hus samt yttre miljö vilka kommer att upphandlas under senvåren 2015. Kommunen 
vill öppna upp möjlighet för mindre och mellanstora företag att kunna delta i upphandling-
arna och därigenom får kommunen bredare konkurrens. 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-17. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ekonomikontoret 

Omvårdnadsförvaltningen 

Serviceförvaltningen 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 10 (11) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-07-01 
 
§ 74 Beslut om antagande av utförandeentreprenad avseende 
              rör - Vårdboende i Hälsinggården 

 KS0185/14  
Beslut 
 

1. Företag utvärderat som nummer ett antas som utförandeentreprenör för 
installation och driftsättning av installationsarbeten av rör enligt redovisning 
vid dagens utskottsmöte. 

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att teckna erforderliga kontrakt för 
genomförande av uppdraget, att fatta beslut och teckna avtal i ärendet. 

3. Omedelbar justering av paragrafen. 
 
Sammanfattning 
Uppförande av vård- och omsorgsboende i Hälsinggården skall byggas i enlighet med ny 
policy för entreprenader och träbyggnadsstrategi i Falu kommun. Byggnaden ingår i EU-
projektet Innobuild som är ett samprojekt med den norska kommunen Lyngdal. Tidigare i 
projektet har upphandlats arkitekt, tekniska konsulter, mark och grund, larm, pater noster-
verk, hiss och sprinkler. Resterande entreprenaddelar är kvarvarande installationer för 
färdigt hus samt yttre miljö vilka kommer att upphandlas under senvåren 2015.Kommunen 
vill öppna upp möjlighet för mindre och mellanstora företag att kunna delta i upphandling-
arna och därigenom får kommunen bredare konkurrens. 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-17. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
Omvårdnadsförvaltningen 
Serviceförvaltningen 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 11 (11) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-07-01 
 
§ 75 Beslut om säkerhetsramverk 

 KS0449/15  
Beslut 
 

1. IT-chefen får i uppdrag att teckna avrops-, support- och underhållsavtal för 
genomförandet av uppdraget. 

2. Avtalsperioden ska vara 3+2 år. 
3. Omedelbar justering av paragrafen. 

 
Sammanfattning 
Falu Kommun har behov av att ersätta befintligt säkerhetsramverk för att på ett effektivt 
sätt kunna ge åtkomst till IT-system och e-tjänster samt för att kunna tillgodose framtida 
behov av inloggningsmöjligheter. Efter en omfattande utvärdering har valet fallit på en 
produkt, Hybrid Access Gateway (HAG), levererat av företaget Nexus. 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-26. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Samtliga förvaltningar 
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